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PROTOKOLL 1(2) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 43-49 

Tid: 2021-10-29 kl. 09:00-12:00 

Plats: Elmia konferens 

Närvarande: Se deltagarlista 

samt 

Representanter från Sveriges Kommuner och 

Landsting, Smeden Husqvarna och 

hälsoguideverksamheten i Jönköpings län  

§43 Inledning 
Ordföranden Maria Frisk hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde. 

§44 Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Jimmy Ekström (L) Region Jönköpings län och  

Henrik Tvarnö (S) Vetlanda kommun. 

§45 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§46 Anmälningsärende 
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde. 

§47 Sammanträdestider för år 2022 
Förslag till sammanträdestider för år 2022 delgavs vid föregående 

sammanträde och fastställs enligt följande: 

 4 februari 

 8 april (utökat) 

 3 juni 

 9 september 

 28 oktober (utökat) 

 2 december 

§48 Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på 
Maria Frisk och Ann-Marie Nilsson inleder denna del av 

sammanträdet och hälsar samtliga deltagare välkomna till 

länsdialogen på temat Jönköpings län som bästa platsen att växa 

upp, leva och åldras på. 

 

Bra ska bli bättre! 

Jesper Ekberg och Håkan Sandahl, SKR, redogör för Strategi för 

hälsa, välfärdens utmaningar och vikten av samverkan i detta 
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Kommunalt forum §§ 43-49 

Tid: 2021-10-29 kl. 09:00-12:00 

 

 

 Sign 

 

arbete. Nulägesbilder på hur länets kommuner förhåller sig till 

strategins indikatorer presenteras, se bildspel. 

 

ReKos representanter Ola Götesson, Mats Bojestig, Anette Frisk, 

David Norrfjärd och Gun-Ann Jansson diskuterar 

ledningssystemet för samverkan, dess utveckling över tid och det 

fortsatta arbetet. Diskussioner förs. 

 

Med vilka angreppssätt för vi skillnad? 

Information om strategigrupper och lokala exempel på hur vi 

arbetar med att göra Jönköpings län till bästa platsen att växa upp, 

leva och bo på ges. Diskussion om målbilder och fortsatt 

samverkansresa förs, se bilaga för noteringar från diskussionerna. 

§49 Avslutning 
Ordföranden Maria Frisk och Ann-Marie Nilsson sammanfattar 

och avslutar sammanträdet med att tacka samtliga som deltagit i 

denna länsdialog, se bilaga för sammanfattande reflektioner från 

deltagarna.  
 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
Maria Frisk (KD) 

Ordförande  

Region Jönköpings län 

 

  

Jimmy Ekström (L) 

Region Jönköpings län 

Henrik Tvarnö (S) 

Vetlanda kommun  

 
Protokollet är justerat 2021 -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


